
 

Philips
Ferro a vapor

GC3330
Ótimos resultados, mínimo esforço

Três vezes mais fácil
Este novo ferro a vapor da Philips oferece mais praticidade não somente graças ao seu grande 
reservatório de água, ao fio extralongo e ao indicador de nível de água, mas também à sua 
nova base SteamGlide, que torna a tarefa de passar roupas muito mais rápida e fácil!

Alcança áreas difíceis
• Ponta afunilada para áreas difíceis de passar

Passa roupa de forma segura
• O sistema corta-pingos mantém suas roupas sem manchas enquanto passa

Confortável
• Reabastecimento menos freqüente devido ao reservatório extra-amplo de 300 ml
• Fio extralongo de 3 m para longo alcance
• Indicador supertransparente para maior visibilidade do nível de água
• Alça macia para maior conforto ao passar

Deslizamento suave em todos os tecidos
• Base SteamGlide com excelente distribuição do vapor e deslizamento superior

Vida útil mais longa
• O Duplo Sistema de Autolimpeza (Calc Clean) previne a formação de impurezas
 



 Reservatório de água extra-amplo de 
300 ml
Reabastecimento menos freqüente.

Fio extralongo de 3 m
O fio extralongo de 3 m permite um longo alcance – 
liberdade de movimentos! Não perde potência 
devido o uso de extensão.

Nível de água altamente visível

Com o indicador supertransparente do EasyCare 
faz, o nível da água fica altamente visível. Basta dar 
uma olhada para saber se tem água suficiente.

Ponta afunilada

Ponta afunilada para áreas difíceis de passar.

Base SteamGlide

A base especialmente projetada combina pequenas 
saídas de vapor, para deslizar melhor em todos os 
tecidos, e saídas de vapor maiores, para uma 
remoção poderosa das rugas.

Alça macia

A alça macia possibilita um conforto maior ao passar 
mesmo depois de horas.
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Especificações
Deslize suave
• Base SteamGlide

Remove rugas facilmente
• Sistema de vapor para as rugas mais teimosas: 

100 g/min
• Saída de vapor alta e contínua para eliminar as 

rugas mais difíceis: 35 g/min
• Delicado spray: Delicado spray que umedece o 

tecido por igual
• Ponta afunilada: Para passar áreas difíceis
• Vapor vertical: Para passar roupas penduradas

Confortável
• Cabo articulado de 360 graus: Oferece máxima 

liberdade de movimentos ao passar
• Local para armazenar facilmente o cabo
• Corta-pingos: Mantém suas roupas sem manchas 

enquanto passa
• Alça macia: Para maior conforto

Maior vida útil
• Duplo Sistema de Autolimpeza (Calc Clean): 

Previne partículas de impurezas e remove-as

Três vezes mais fácil
• Reservatório de água extragrande
• Cabo extralongo: 3 m
• Indicador do nível de água supertransparente

Passa roupas de modo rápido e com 
muita potência
• Potência para aquecimento rápido e saída de vapor 

alta e contínua: 2.300 W

Especificações técnicas
• Voltagem: 220-240 V
• Alimentação: 2.300 W
• Freqüência: 50-60 Hz
• Dimensões: 328 x 129 x 163 cm
• Peso: 1,64 kg
• Capacidade do reservatório de água: 300 ml
•
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